Legal Counsel - Aalst
03/05/2021

Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor:

Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. Zij maken het opwekken van offshore energie
mogelijk en houden waterwegen op diepte. Ze bouwen nieuwe havens en creëren extra land. Ze
realiseren complexe infrastructuurwerken en zetten elk type gebouw. Elke vorm van
verontreiniging pakken ze aan. Dankzij de vruchtbare wisselwerking binnen Jan De Nul kunnen
zij totaaloplossingen aanbieden waarbij zij één, meerdere of zelfs alle activiteiten combineren.

Functie

Je verleent adviezen aan de verschillende divisies binnen Jan De Nul Group: zowel naar
de bagger, civiele, milieu als offshore activiteiten, je werkt generalistisch voor alle divisies
en wil je verdiepen waar nodig.
Je werkt o.m. mee aan de realisatie van complexe civiele bouwwerken, PPS-projecten
alsook aan de ontwikkeling van bagger- en offshore projecten wereldwijd.
Je werkt actief mee aan de identificatie en efficiënte beheersing van contractuele en
juridische risico's verbonden aan de projecten.
Je werkt nauw samen met collega’s juristen en met de technische, operationele,
commerciële en financiële afdelingen.
Je wordt mee betrokken in de contractonderhandelingen. In de uitoefening van je functie
behartig je niet alleen juridische belangen maar heb je tevens oog voor het technische en
commerciële aspect.
Je taken omvatten o.a.:
analyseren van aanbestedingsdocumenten (publiek en privaat) en identificeert
contractuele risico's
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reviseren en opmaken van contracten en actief deelnemen aan contractbesprekingen
je bent actief in een brede waaier van materies, zoals aannemingsrecht, commercieel
recht, maritiem recht en overheidsopdrachten
behandelen van geschillen, zowel minnelijk, voor de rechtbank als in arbitrage, in
samenwerking met het projectteam en externe advocaten

Gezocht profiel

Je hebt een Master Rechten en 3 tot 5 jaar relevante ervaring
Bij voorkeur deed je ervaring op in de advocatuur of in een corporate omgeving
Je hebt ervaring met internationale bouwprojecten (type FIDIC), PPS of projectfinanciering
Je bent bereid om korte buitenlandse dienstreizen te maken
Je bent analytisch ingesteld met een sterke interesse voor techniek
Je hebt voeling met de strategie van de business partners en geeft proactief en
oplossingsgericht advies
Je bent communicatief sterk, legt vlot contacten, kan efficiënt samenwerken en stelt je
flexibel en pragmatisch op
Je kan zelfstandig werken, maar kan in functie van de dossiers ook in team werken om
resultaat te boeken
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels, kennis Spaans is een pluspunt

Aanbod

De kans om te werken in een multidisciplinair team op maat van elk project bij een
wereldspeler in zijn industrie
High level juridische uitdagingen, nationaal en internationaal
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Een team van 20 juridische experten met elk eigen klemtonen
De mogelijkheid om je te onderscheiden door creativiteit innovatie en duurzaamheid
Een aantrekkelijk salarispakket met tal van extralegale voordelen
Een permanent opleidingstraject
Een omgeving met aandacht voor welzijn, beweging, voeding en een gezonde work-life
balance

Contact

Deze vacature verloopt via het rekruteringskantoor Nonzerosum. De contactpersoon is Karolien
Van Wanghe (karolien@nonzerosum.be). Vermeld de referentie LexGO03/05.

Vacature Legal Counsel te Aalst bij bouwbedrijf Jan De Nul - vind alle vacatures voor fiscalisten, paralega
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